
objetivo principal da operação 
foi apreender os celulares dos 
suspeitos, para assim angariar 
provas de que eles compra-
ram estas cédulas. “Agora, os 
aparelhos vão para perícia, 
que fará a extração dos dados 
e depois este material será 
analisado pelo setor de inves-
tigação da Polícia Federal aqui 
em Santa Cruz. A partir daí 
teremos a comprovação ou 
não de que eles compraram 
estas notas falsas via internet 
para usarem no comércio aqui 
de Santa Cruz”, afirma.

Os três homens, que são 
amigos, não foram presos, 
mas seguem na mira da polí-

A Polícia Federal (PF) de-
sencadeou nesta quinta-feira, 
dia 1º de novembro, uma ope-
ração de combate ao crime de 
moeda falsa em Santa Cruz. 
Na ação, que contou com 
apoio da Polícia Civil, foram 
cumpridos seis mandados 
de busca em residências do 
Residencial Santo Antônio e 
em uma no Residencial Viver 
Bem. Três homens investi-
gados pela distribuição de 
notas falsas no comércio do 
município tiveram os celula-
res apreendidos.

Conforme o delegado fe-
deral responsável pelo caso, 
Mauro Lima Silveira, as inves-
tigações iniciaram em junho 
de 2017, a partir de denúncia 
realizada por um comerciante 
que recebeu uma nota falsa de 
R$ 50. “Em todos os casos, os 
indivíduos investigados usa-
ram as notas falsas em com-
pras de lanche por tele-entre-
ga. No primeiro, usaram uma 
cédula falsa de R$ 50. Depois, 
no mesmo estabelecimento, 
praticaram o crime com uma 
nota de R$ 100. Há também 
um outro caso relacionado a 
estes três suspeitos em outro 
estabelecimento, onde foi usa-
da novamente uma nota falsa 
de R$ 100”, explica.

Ainda segundo Silveira, o 

Primeira prova do ENEM é neste domingo

Soberanas divulgam Exposin Operação mira distribuição de dinheiro falso

Exame inicia às 13h30min. Porém, às 13 horas os portões dos locais de prova serão fechados. Candidatos devem ficar atentos ao horário de verão
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Candidatos terão 5h30min para realizar o exame

Trio de beldades visitou Grupo Arauto na tarde de terça-feira

luciaNa MaNdlEr
redacao1@jornalarauto.com.br

OriENTaÇÕES

“
Em todos os casos, os 
indivíduos investigados 
usaram as notas falsas 
em compras de lanche 
por tele-entrega. No 
primeiro, usaram uma 
cédula falsa de R$ 50. 
Depois, no mesmo 
estabelecimento, 
praticaram o crime com 
uma nota de R$ 100.”

MaurO liMa SilVEira
delegado da PF

DE 8 A 11 DE NOVEMBRO SANTA CRUZ DO SUL

PREPARE-SE
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O trio de soberanas da 16ª 
Exposin, de Sinimbu, apro-
veitaram a terça-feira, dia 30 
de outubro, para circular pela 
região divulgando a festa que 
ocorre entre 8 e 11 de novem-
bro. A rainha Lizene Vitalis e 
as princesas Larissa Preuss e 
Carla Neitzke passaram por 
Boqueirão do Leão, Herveiras, 
Gramado Xavier, Candelária, 
Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. 
Visitaram os estúdios da Arau-
to FM, em Santa Cruz e Vera 
Cruz, e o Jornal Arauto, fazen-
do um convite para a feira.

A programação da Exposin 
contará com feira comercial, 
bailes e shows, dia dedicado 
às escolas do município, dia 
da agricultura familiar, dia 
da Terceira Idade, desfile de 
modas, tradicional Almoço do 

Cabrito, desfile temático, apre-
sentações culturais, encontro 
de trilheiros, desafio de Mou-
ntain Bike, jogos germânicos e 
muito mais. Entre os destaques 
musicais estão as bandinhas 
locais e os shows com Régis 
e Rafael, no dia 8; Indústria 
Musical, dia 9; Thomas Macha-
do e Banda Magia, no dia 10, 
Banda Kattivah e Musical San 
Francisco, no dia 11.

A Exposin será realizada 
novamente no pátio da Co-
munidade Católica, a exemplo 
do ano passado. O ingresso 
ao parque será gratuito. Já os 
bailes no pavilhão da Comu-
nidade Católica – com exceção 
do da Terceira Idade – terão 
cobrança de ingresso. O show 
do Thomas, que será no lonão, 
terá entrada liberada. 

O Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM) deste 
ano vai ser realizado em dois 
domingos (dias 4 e 11 de 
novembro), em todos os es-
tados, bem como no Distrito 
Federal. Milhões de estudan-
tes inscritos, que sonham em 
ingressar numa universidade 
através de vestibulares, SiSu, 
ProUni e FIES, realizam a 
primeira prova neste domin-
go, dia 4. Os candidatos vão 
responder a 45 questões de 
linguagens, códigos e suas 
tecnologias e 45 questões de 
ciências humanas, mais a 
redação.

Os portões dos locais de 
prova serão fechados às 13 

horas, horário oficial de Bra-
sília. Já as provas começam 
às 13h30min, com duração de 
5h30min. Os locais de prova 
estão no cartão de confirma-
ção da inscrição, que pode 
ser acessado pela “Página 
do Participante” ou pelo 
aplicativo do ENEM 2018, 
disponível para download na 
App Store e na Google Play. É 
necessário informar o CPF e 
a senha cadastrada na inscri-
ção. Todas as informações e 
os links podem ser acessados 
pelo site do ENEM.

HOrÁriO dE VErÃO
Os estudantes inscritos 

para prestarem a prova do 
ENEM devem estar atentos 
para o horário de verão, que 
vai começar no dia da pri-
meira prova. Alguns estados 

terão que adiantar os relógios 
em uma hora. 

O QuE lEVar
Fique ligado no que levar 

para o exame. O candidato 
precisar estar com o docu-
mento de identidade e caneta 
de tinta preta. Esses são obri-
gatórios. O cartão é opcional, 
assim como alimentos e água. 
Se levar o celular, será preci-
so desligá-lo e guardá-lo no 
envelope dado pelo fiscal de 
prova. São proibidos lápis, 
borracha, gorro, boné, fone 
de ouvido e outros materiais 
escolares e eletrônicos.

SEGuNda PrOVa
A segunda prova do ENEM 

será no dia 11 de novembro e 
terá 45 questões de Ciências 
da Natureza e 45 questões 
de Matemática. O tempo de 

A Polícia Federal orienta que 
o cidadão, ao perceber que 
recebeu uma cédula falsa, 
comunique imediatamente 
a polícia. Para o delegado 
Mauro Silveira, a facilidade 
com que se produz o ma-
terial ajuda os criminosos. 
"Hoje, qualquer impressora 
de qualidade imprime uma 
nota falsa muito parecida 
com uma real. Nos casos das 
cédulas repassadas em Santa 
Cruz, acreditamos que foram 
compradas pela internet, 
já que o número de série 
corresponde a apreensões 
feitas pela polícia em outros 
estados" disse, descartando, 
em um primeiro momento, 
que o material tenha sido 
produzido na cidade.

cia. Dois deles têm diversos 
antecedentes criminais e um 
é monitorado por tornoze-
leira eletrônica. A polícia 
chegou até eles após um 
cruzamento de dados. Os 
números utilizados para o 
pedido das tele-entregas es-
tão nos nomes dos suspeitos. 
Se indiciado, o trio pode res-
ponder pelo crime de moeda 
falsa, cuja pena é de até 12 
anos de reclusão.

duração será de 5 horas.
Na reta final, a recomen-

dação do INEP é que os 
candidatos consultem o local 
de prova o quanto antes e 
façam, com antecedência, o 
trajeto até o local. O resulta-

do do ENEM 2018 sairá no 
dia 17 de janeiro de 2019. O 
resultado será liberado ape-
nas para os participantes que 
concluíram o ensino médio 
ou irão concluir até o fim 
deste ano.


